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ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 – PMJC. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.  

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30 horas, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de João Costa, reuniram-se os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, ocasião em que foi instalada a sessão pública para deliberar 

sobre o recebimento e abertura dos envelopes documentação e propostas, apresentadas à TOMADA 

DE PREÇOS Nº 003/2022, nos termos da convocação publicada no MURAL da PMJC, DOM, Jornal 

O Dia e LICITAÇÃO WEB/TCE, conforme consta dos comprovantes anexo nos autos, objetivando a 

Contratação de empresa Especializada para a Prestação dos Serviços de Limpeza Pública, do 

Município de João Costa - PI, conforme Projeto, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro, constantes no edital. Declarada aberta a sessão 

pelo Sr. Presidente, foi constatada a presença de 06 (seis) empresas interessadas em participar do 

certame, as empresas: 

 

Nº 

ORDEM 
EMPRESA REPRESENTANTE 

01 

AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI - EPP, CNPJ/MF: 

28.318.161/0001-47 

Leonardo Santana Oliveira Galvão 

RG: 2.463.738 – SSP/PI 

CPF: 007.169.533-82 

e-mail: ajrengenhariapi@gmail.com   

02 

CONSTRUTOP ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, 

CNPJ/MF: 16.990.345/0001-70 

Paulo Afonso Guimarães Moura 

CNH: 04938260912 – DETRAN/PI 

CPF: 039.835.993-89 

e-mail: construtopeng@gmail.com  

03 
CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA, 

CNPJ/MF: 26.672.417/0001-94 

José Ailton dos Passos Ferreira 

RG: 8.284.975 – SSP/PI 

CPF: 279.734.408-10 

e-mail: construtoratamandua82@gmail.com  

04 
EVM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF: 

35.793.768/0001-44 

Elpídio Marques Júnior 

CNH: 06364955321 – DETRAN/PI 

CPF: 092.695.914-09 

e-mail: evmengenharia@hotmail.com   

05 
I9 ENEGENHARIA E PROJETOS 

EIRELI, CNPJ/MF: 39.998.443/0001-59 

Maury Vilanova Paes Landim 

RG: 3.279.213 – SSP/PI 

CPF: 021.319.413-90 

e-mail: i9eng@hotmail.com   

06 
OLHO D’ÁGUA ENGENHARIA, 

CNPJ/MF: 35.443.059/0001-39 

Sem Representante na Reunião 

e-mail: olhodaguaeng@hotmail.com  

 

A hora marcada deu-se início aos trabalhos com o recebimento dos envelopes contendo: Envelope 01 - 

Documentação de Habilitação e Envelope 02 - Proposta de Preços, em seguida foram rubricados os 

lacres dos mesmos, pelos membros da Comissão e pelo representante presente e em seguida foi aberto 

o envelope de documentos de habilitação das licitantes e por todos rubricados os seus conteúdos. Logo 

em seguida, o Sr. Presidente solicitou aos mesmos que conferissem e analisassem e que se 
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manifestassem sobre os documentos apresentados, após análise feita pelos membros da Comissão, foi 

observado que a empresa EVM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF: 35.793.768/0001-44, não 

apresentou o que foi exigido no Item 5.3.2.4, alínea “c” e seus subitens - Relativa à Qualificação 

Técnica-Profissional e Operacional, não apresentando Certidão de Acervo Técnico-CAT compatível 

com o objeto desta licitação, referente a empresa CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA, CNPJ/MF: 

26.672.417/0001-94, foi observado que a mesma não apresentou o que foi exigido no Item 5.3.2.2, 

alínea “c” - Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, não apresentando Prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, sendo, 

portanto, declaradas INABILITADAS. Em relação às empresas: AJR ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI - ME-EPP, CNPJ/MF: 28.318.161/0001-47, CONSTRUTOP 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ/MF: 16.990.345/0001-70, I9 

ENEGENHARIA E PROJETOS EIRELI, CNPJ/MF: 39.998.443/0001-59, OLHO D’ÁGUA 

ENGENHARIA, CNPJ/MF: 35.443.059/0001-39, foi observado que as mesmas apresentaram 

documentações em conformidade ao que foi exigido no ato convocatório, sendo, portanto, declaradas 

HABILITADAS e informou que estava aberto o prazo para as manifestações de razões de recursos, 

conforme o que se refere o Art. 109, inciso I, letra “a”, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, onde 

foi observado que não houve manifestação contrária à habilitação e inabilitação das licitantes, e que ao 

serem indagados pelo Sr. Presidente os representantes presentes, quanto a manifestação recursal, os 

mesmos se manifestaram renunciando ao prazo e apresentação de recursos. Logo em seguida, 

procedeu-se a abertura do Envelope 02 - Proposta, depois de rubricados e conferido pelos membros da 

Comissão, foi informado os seus valores conforme segue: 

1ª CLASSIFICADA: CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, 

CNPJ/MF: 16.990.345/0001-70, apresentou proposta no valor global de R$: 532.203,84 (quinhentos e 

trinta e dois mil duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos); 

2ª CLASSIFICADA: I9 ENEGENHARIA E PROJETOS EIRELI, CNPJ/MF: 

39.998.443/0001-59, apresentou proposta no valor global de R$: 537.690,31 (quinhentos e trinta e sete 

mil seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos); 

3ª CLASSIFICADA: OLHO D’ÁGUA ENGENHARIA, CNPJ/MF: 35.443.059/0001-39, 

apresentou proposta no valor global de R$: 537.690,31 (quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e 

noventa reais e trinta e um centavos); 

4ª CLASSIFICADA: AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME-EPP, 

CNPJ/MF: 28.318.161/0001-47, apresentou proposta no valor global de R$: 565.092,63 (quinhentos e 

sessenta e cinco mil noventa e dois reais e sessenta e três centavos). Logo em seguida concedeu prazo 

para devidas manifestações, conforme ao prazo recursal a que se refere o Art. 109, inciso I, letra “a”, 

da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, onde foi observado que não houve manifestação contrária à 

classificação das licitantes, e que ao serem indagados pelo Sr. Presidente os representantes presentes, 

quanto a manifestação recursal, os mesmos se manifestaram renunciando ao prazo e apresentação de 

recursos. Diante da renúncia dos representantes da licitantes e dos membros da CPL o Sr. Presidente 

informou que a proposta 1ª Classificada será encaminhada para o Setor de Engenharia da PMJC para 

análise e parecer técnico, informou ainda que logo que seja analisada e expedido o referido parecer, as 

licitantes serão comunicadas do presente resultado através dos endereços eletrônico previamente 

informado para este fim, e-mail: ajrengenhariapi@gmail.com, construtopeng@gmail.com, 

construtoratamandua82@gmail.com, evmengenharia@hotmail.com, i9eng@hotmail.com, 

olhodaguaeng@hotmail.com. Por fim o Sr. presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a 
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presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos representantes presentes. 

 

 

JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA 

Presidente da COPEL 

 

 

Ericarlos Teles Pereira 

Membro 

Leonardo Tavares Filho 

Membro 

 

 

 

REPRESENTANTES PRESENTES: 

 

 

AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI - ME-EPP 

CNPJ/MF: 28.318.161/0001-47 

 

CONSTRUTOP ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP 

CNPJ/MF: 16.990.345/0001-70 

 

 

CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA 

CNPJ/MF: 26.672.417/0001-94 

 

EVM ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ/MF: 35.793.768/0001-44 

 

 

I9 ENEGENHARIA E PROJETOS EIRELI 

CNPJ/MF: 39.998.443/0001-59 
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